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Dit is de 8
e
 editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl 

Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl 

 

Special keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 
 

 De veiligheid van oudere patiënten staat nog onvoldoende centraal 

Lees onze brief aan de Tweede Kamer  

 

 Senior scouts op pad: hoe staat het met de inrichting en toegankelijkheid van de 

ziekenhuizen? 

 

 “De adrenaline gaat altijd wat omhoog als we een ziekenhuis binnen stappen" 

Lees de ervaringen van vier senior scouts 

 

 In september 2015 uitreiking keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 

Het%20zal%20je%20maar%20gebeuren:%20gewassen%20en%20bestolen
Het%20zal%20je%20maar%20gebeuren:%20gewassen%20en%20bestolen
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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KBO-leden oordelen: handen af van ons spaargeld! 

 

Uit nieuw onderzoek van de Unie KBO blijkt dat ouderen flink 

interen op hun spaargeld. Ze vinden dat de overheid een deel 

ervan moet vrijstellen in het nieuwe belastingstelsel. 

Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren sparen voor 

toekomstige zorgkosten en onvoorziene uitgaven. Dat is 

verstandig in tijden van bezuinigingen en onzekerheid. Maar 

dan moet de fiscus het spaargeld niet te zwaar belasten.” 

De Unie KBO ondervroeg 300 senioren naar hun inkomsten en vermogen. 30% van hen geeft aan 
geen eigen vermogen (spaargeld en/of eigen huis) te hebben. Van de senioren met eigen vermogen 
heeft 77% een eigen huis. 

Rijke ouderen? 
“Het beeld van de ‘rijke ouderen’ moet genuanceerd worden”, stelt Manon Vanderkaa. “De 
verschillen tussen ouderen zijn erg groot. Zo blijkt uit ons onderzoek dat 33% van de ondervraagden 
een spaartegoed van 5.000 euro of minder heeft. Dat is een te kleine buffer voor zorgkosten en 
onvoorziene uitgaven.”  
Driekwart van de ondervraagden is tegen de spaartaks van 4%. Ze vinden het onrechtvaardig dat er 
in deze tijd een heffing van 4% betaald moet worden over het spaargeld. Het heffingspercentage 
wordt door 86% van deze senioren te hoog bevonden. Ruim de helft van de respondenten vindt dat 
dit percentage maximaal 1% moet zijn. 

Toeslag verdwijnt 
In een nieuw belastingstelsel moet een gedeelte van het opgebouwde spaargeld worden vrijgesteld 
van belasting, vindt 93% van de respondenten. Vanaf 2016 vervalt de ouderentoeslag; dat is een 
verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen met een laag inkomen. Deze verhoging 
bedraagt maximaal € 27.984. In 2016 zien ouderen met een klein (aanvullend) pensioentje die wat 
geld gespaard hebben voor hun oude dag, hun spaargeld boven de €21.330 al belast. Uit de 
koopkrachtplaatjes van het Nibud weten we dat deze groep al hard wordt geraakt door 
kabinetsmaatregelen. 

Ouderenregeling 
Zo’n 60% van de respondenten vindt dat er in het nieuwe belastingstelsel een aparte regeling moet 
komen alleen voor senioren, waarbij vooral meer rekening moet worden gehouden met de hogere 
zorgkosten. Manon Vanderkaa: “Onze leden voelen de tijdgeest goed aan. De koopkracht daalt het 
sterkst bij ouderen met hogere zorgkosten. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om een 
financiële buffer op te bouwen en die kosten op te vangen. Een nieuw belastingstelsel moet een 
vertaling zijn van die wens en die realiteit.” 

Het onderzoek ‘Vermogen en de belasting’ is uitgevoerd door TeraKnowledge in april 2014 onder 300 
Nederlandse senioren, allen Unie KBO-panelleden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 73 
jaar, waarvan 58% vrouw en 42% man. 37% heeft géén relatie en woont alleen. 87% heeft kinderen. En 
30% heeft een laag opleidingsniveau, 47% een middenniveau en 23% een hoog opleidingsniveau. Tot 
slot heeft 57% een geloofs- of levensovertuiging. 13% van de onderzochte ouderen heeft een 
spaartegoed van 100.000 euro en meer. Het eigen vermogen is sinds 2008, het begin van de 
economische crisis, bij de meesten (52%) verminderd. Bij 29% is het vermogen gelijk gebleven en bij de 
rest (19%) is het vermeerderd. 

• Lees hier het compacte onderzoeksrapport. 

http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1858
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Wetsvoorstel doorwerken slecht voor AOW-gerechtigden  

De Unie KBO vindt het goed dat het kabinet de 

belemmeringen wil wegnemen voor werken na de 

AOW-gerechtigde leeftijd. Maar het wetsvoorstel 

betekent een forse verslechtering van de 

arbeidsrechtelijke bescherming van de AOW-

gerechtigden. Reparatie is nodig. Wij stuurden de 

Eerste Kamer een brief. 

  

Doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd voor een leuk extraatje? Zeker niet. Voor een deel 

van de AOW-gerechtigden is het verwerven van een aanvullend inkomen noodzaak. Denk hierbij aan 

AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW die niet in aanmerking komen voor aanvullende 

bijstand (AIO), omdat ze een klein vermogen hebben. De Unie KBO is scherp op het wetsvoorstel en 

gaat in op drie onderdelen. 

1. Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd: De Unie KBO vindt het jammer dat er geen einde komt aan 
het verplichte ontslag. De Unie KBO vindt dat werkgever en werknemer vóór het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd afspraken met elkaar moeten maken. Voor de werknemer betekent dit 
dat hij of zij kan afzien van het voortzetten van de werkzaamheden, of juist door kan gaan. 
 

2. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: Voor een deel van de AOW-gerechtigden is doorwerken 
financieel noodzakelijk. Ook voor deze groep is een inkomensbescherming van groot belang. Een 
periode van 13 weken is te kort om te kunnen anticiperen op een lager inkomen. De Unie KBO pleit 
voor een loonbetalingsverplichting van een jaar. 
 

3. Ontslag bij reorganisaties: Voorgesteld wordt om bij reorganisaties de AOW-gerechtigden als eerste 
te ontslaan. Voor de AOW-gerechtigden voor wie doorwerken een financiële noodzaak is, is dit erg 
zuur. De Unie KBO is van mening dat AOW-gerechtigden bij reorganisaties dezelfde behandeling 
moeten krijgen als andere werknemers. 

 

 Lees hier de brief die de Unie KBO stuurde aan de Eerste Kamer. 

 

 

Manon Vanderkaa presenteert resultaten  
Meldpunt Ouderenzorg bij Omroep MAX 

 
“Zorg voor goede informatievoorziening, 
bereikbaarheid en zorgvuldige bejegening”, 
benadrukt Manon Vanderkaa in het programma Tijd 
voor Meldpunt van Omroep MAX. De uitzending 
stond in het teken van het eindrapport van het 
Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. Dit meldpunt was 
opgericht door de Unie KBO, PCOB en Omroep MAX.  

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1279
http://www.uniekbo.nl/kbothuis
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Ons rapport is gebaseerd op de 2.200 meldingen die bij het Meldpunt binnenkwamen. Inmiddels zijn 
de meldingen gebundeld en voorzien van de nodige aanbevelingen. Binnenkort wordt het 
eindrapport in Den Haag aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid. 

De meeste meldingen zijn negatief en hebben betrekking op de zorg en ondersteuning thuis. Met 

name over huishoudelijke hulp kwamen veel klachten binnen. Ruim 400 meldingen betreffen de 

kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit onderstreept de noodzaak tot het nemen 

van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.  

Met de veranderingen in de zorg worden mantelzorgers steeds belangrijker. Echter, uit de meldingen 

blijkt dat te gemakkelijk en vanzelfsprekend door de gemeente wordt verwezen naar het sociale 

netwerk. We pleiten er dan ook voor om onderzoek te doen naar de persoonlijke (on)mogelijkheden 

van mantelzorgers. 

Veel ouderen maken zich zorgen over de stijging van de eigen bijdrage. De Unie KBO vindt dat er 

meer inzicht moet komen in de stapeling van eigen bijdragen en betalingen (eigen risico, premies, 

effecten van het afschaffen van toeslagen) in relatie tot het inkomen van ouderen. 

De belangrijkste verbeterpunten zijn samen te vatten in een dringende aanbeveling aan de landelijke 

overheid en gemeenten om het (keukentafel)gesprek serieus te nemen. Gebruik het 

keukentafelgesprek waar het voor is bedoeld: zorg op maat! 

 Lees hier het hele rapport ‘Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg’  

 

Unie KBO pleit voor Taskforce Thuiszorg 

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun praktijk 

steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en 

drinken. Ze constateren dat ouderen vaak te weinig 

professionele hulp krijgen aan huis.  

De Unie KBO pleitte onlangs op het Radio 1 Journaal voor 

een Taskforce Thuiszorg.  

“De patiëntveiligheid thuis komt zo langzamerhand in het 

geding”, aldus Manon Vanderkaa. “Als we niet oppassen wordt ‘thuis’ een ziekmakende omgeving”. 

In het Radio 1 Journaal pleitte zij voor een Taskforce Thuiszorg. Dit naar analogie van de Taskforce 

Kwaliteit Verpleeghuiszorg, die sinds 2014 samen met een brede alliantie uit de sector toezicht houdt 

op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. “Iets dergelijks moet nu ook in de thuissituatie gebeuren. Er 

gaat te veel mis op het gebied van ondervoeding, medicatieveiligheid, vereenzaming en 

overbelasting van mantelzorgers”, aldus Manon Vanderkaa in het radio-interview. 

Spoeddebat 

Wat de Unie KBO betreft wordt het ook de hoogste tijd dat de Tweede Kamer hier intensief en met 

spoed over gaat debatteren. Huisartsen die de noodklok luiden, wijkverpleegkundigen die ernstige 

twijfels hebben, Diederik Samsom die oproept tot ingrijpen in de zorg en extra geld vraagt: wanneer 

http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/
http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/
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gaat het kabinet dit serieus nemen? Niet wegmoffelen in een commissievergadering, maar een 

breed, plenair Kamerdebat. Je kunt niet én de weg naar het verzorgingshuis afsluiten en vervolgens 

ook nog alle voorzieningen rondom huis wegbezuinigen. Het Rijk moet de portemonnee trekken en 

de gemeenten van meer middelen voorzien om de zorg thuis goed te regelen. Vervolgens moeten zij 

aan diezelfde gemeenten ook de benodigde eisen stellen. Een Taskforce Thuiszorg dus! 

 

Campagne ongewenste toezendingen pakketjes 

In samenwerking met de Unie KBO start Consuwijzer.nl met een 

landelijke online campagne Ongevraagde Toezendingen. Een 

groeiende groep (oudere) consumenten ervaart dat zij na het 

aanvragen van een proefpakketje moeten betalen voor ongevraagde 

vervolgzendingen.  

Het gebeurt vaak genoeg: u zit achter de computer en ziet een 

interessant proefproduct dat u (gratis) kunt aanschaffen. U vult uw 

gegevens in en enkele dagen later ontvangt u het product. Na enkele weken ontvangt u wederom 

een product van dezelfde firma, maar nu is er een rekening bijgevoegd. U besluit niet te betalen 

maar de aanmaning volgt al snel. Uit angst besluit u te betalen, terwijl u weet dat dit niet klopt. 

U bent niet de eerste die dit overkomt. Jaarlijks zijn er duizenden gedupeerden. Uit gesprekken met 

Consuwijzer blijkt dat senioren zich ook eerder geïntimideerd voelen door incassobrieven en 

rekeningen en zijn zij eerder geneigd ongewenste abonnementen te betalen om problemen te 

voorkomen. Wij sluiten aan bij een campagne tegen deze wanpraktijken. 

Tijd voor onderzoek 

De Unie KBO doet komende maand onderzoek onder senioren over dit soort ongewenste 

toezendingen. Wilt u deelnemen aan onze KBO-onderzoeken? Meld u dan aan als KBO-panellid.  

Als lid van het KBO-panel ontvangt u maximaal 6 keer per jaar per mail een uitnodiging om mee te 

doen aan een kort, actueel onderzoek. De resultaten ziet u terug in publicaties van de KBO. 

 Meer informatie over het KBO-panel leest u op www.kbo.nl/kbopanel  

 
 

10 dagen zonder contant geld door het leven. Doet u mee? 

De collectebus van een goed doel laat u op dit moment nog weinig 

keuze. Maar de wereld van betalen verandert in hoog tempo. 

Contante betalingen maken plaats voor contantloos betalen, 

automatische overschrijvingen en betalen met de bankpas. De Unie 

KBO onderzoekt wat de effecten voor senioren zijn. 

 

http://bit.ly/1JWMfrv
http://www.kbo.nl/kbopanel
http://www.uniekbo.nl/kbodigitaal
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Recent onderzoek van de Unie KBO wijst uit dat ruim 1,2 miljoen senioren nog niet op internet 

aanwezig zijn. Dit betekent dat zij zelf niet internetbankieren of, bijvoorbeeld, online betalingen 

doen. Winkels, bedrijven en overheden richten hun dienstverlening echter steeds meer in waarbij 

contantloos betalen een norm wordt. Dit kan voor veel senioren een barrière vormen. 

Deelnemers gezocht! 

Om te weten waar senioren tegenaan lopen als zij al hun betalingen alleen maar met de pinpas of via 

het internet kunnen doen is de Unie KBO op zoek naar 3 vrijwillige deelnemers. De deelnemers zullen 

zich 10 dagen lang van hun contant geld ontdoen. Al hun ervaringen zullen zij dagelijks in een 

dagboek bijhouden. 

 Gaat u de uitdaging aan om 10 dagen zonder contant geld door het leven te gaan? Stuur dan 

voor vrijdag 8 mei uw contactgegevens naar rvos@uniekbo.nl. Uit alle aanmeldingen kiezen 

we 3 deelnemers. 

 
 

Het zal je maar gebeuren: gewassen en bestolen  

 

De Telegraaf berichtte kort geleden over een 86-jarige man die 

werd bestolen terwijl hij werd gewassen door de twee 

‘thuiszorgmedewerkers’. Een vreselijk bericht. 

 

De dames die de man benaderden, hadden het slim aangepakt. Zij 

deden zich voor als thuiszorgmedewerkers en terwijl de ene dame de 

man waste, doorzocht de andere dame het huis. Het wassen en drogen ‘kostte’ de man 1.500 euro! 

 

Zo ziet u maar; de dieven treden op met voorbedachte rade en bereiden zich goed voor. Blijf dus 

alert en schroom niet om door te vragen of naar legitimatie te vragen wanneer u het niet vertrouwt. 

Of vraag mensen een andere keer terug te komen.  

 

In de zorg spreekt men wel eens over het ‘niet pluis’-gevoel. Daarmee wordt bedoeld dat je dikwijls 

wel ‘voelt’ dat er iets niet klopt, zonder nog te weten wát er precies aan de hand is. Dát gevoel is al 

voldoende om mensen niet binnen te laten of te vragen een andere keer terug te komen (en dan 

zorgen dat er nog iemand thuis is).  

 

 Graag wijzen wij u opnieuw op de digitale training over veiligheid. Hierin komen veel tips aan 

bod over een veilig huis. Gratis te volgen en tjokvol informatie. Klik hier. 

 

 

  

mailto:rvos@uniekbo.nl
http://www.uniekbo.nl/kboveilig/digitale-training-woon-veiliger/
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Hebt u al een rookmelder? 
 
Gezien de branden van de laatste weken in een aantal seniorenflats, 

brengen wij brandveiligheid vaker onder de aandacht. Wist u 

bijvoorbeeld dat u slechts drie minuten de tijd hebt om te vluchten bij 

een woningbrand? Een rookmelder is daarom geen overbodige luxe! 

 

Decennia terug had u nog 17 minuten de tijd voor brand zich door het huis 
had verspreid. Tegenwoordig bevatten meubels en bouwmaterialen veel 
meer brandbare stoffen, waardoor vuur zich razendsnel kan uitbreiden.  

Wist u ook dat Nederland jaarlijks zo’n 6.000 woningbranden telt, dat zijn er gemiddeld 20 per dag, 
waarbij 40 dodelijke slachtoffers vallen en 700 mensen ernstig gewond raken?  
En, wat bij velen niet bekend is: wanneer u slaapt, ruikt u niets dus ook geen rook mocht er brand 
ontstaan. Alleen rookmelders alarmeren de mensen. Een laatste feit: zelfstandig wonende ouderen 
zijn bijna drie keer zo vaak slachtoffer bij een brand dan mensen onder de 65 jaar.  
 
Om de ellende van brand te voorkomen, zijn rookmelders eenvoudige en effectieve middelen om u 
te waarschuwen bij brand. Kunt u zelf de rookmelders ophangen, let er bij aanschaf op dat de melder 
voorzien is van een logo Politie keurmerk veilig wonen of het EN 14604-keurmerk. U kunt de 
rookmelder aanschaffen via een bouwmarkt of vakhandel of bestellen bij de Brandwonden Stichting.  
Voorkomen is beter dan genezen.  
 

 De Brandwonden Stichting heeft een mooie service: het rookmeldersteam! Meer dan 3000 
vrijwilligers, getraind door de Brandweer, plaatsen (kosteloos) rookmelders als u dat zelf niet 
kunt. Kijk hier voor meer informatie 

 
 
 

S p e c i a l   s e n i o r v r i e n d e l i j k   z i e k e n h u i s 

Veiligheid oudere patiënten nog onvoldoende centraal: onze brief  

Ziekenhuisopname heeft een enorme impact op oudere 

patiënten. Regelmatig krijgen ze te maken met 

medicatiefouten, acute verwardheid (delier) of een 

gebrekkige overgang van het ziekenhuis naar huis. 

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over patiëntveiligheid 

in de curatieve zorg. De Unie KBO en andere 

ouderenorganisaties stuurden alvast een uitgebreid en 

onderbouwd advies.  

Ondanks dat ouderen de grootste patiëntengroep vormen, zijn ziekenhuizen niet altijd voldoende 
ingesteld op de behandeling van oudere patiënten. Ongeveer één op de drie 65-plussers gaat door 
een ziekenhuisopname achteruit in hun dagelijks functioneren. Ouderenorganisaties vragen de 
aandacht van de politiek voor de patiëntveiligheid van kwetsbare ouderen. Dit gaat om senioren die 
belanden in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.  
De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM voeren samen het project 
Seniorvriendelijke Ziekenhuizen (SVZ) uit. Het doel is om de zorg voor de ouderen in het ziekenhuis te 

http://brandwondenstichting.nl/brand-voorkomen/rookmelderteam
http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/
http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/
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verbeteren. Juist omdat ouderen dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben en meer 
risico hebben op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen die goed zijn 
ingericht op de zorg voor ouderen en voldoen aan de gestelde criteria ontvangen het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis.  
 

Het Keurmerk bestaat uit vijftien kwaliteitsaspecten, die het volgende beogen:  

 het voorkomen van (verder) functieverlies;  

 het voorkomen en tijdig behandelen van een delier;  

 het voorkomen van heropname en vermijdbare fouten bij medicatie  

 continuïteit van zorg;  

 gezamenlijke besluitvorming.  

Onze oproep aan de politiek 

Ziekenhuiszorg en nazorg voor ouderen kan veel beter. Wij vinden dat:  

1. Het succesvolle project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen gecontinueerd moet worden. Het Keurmerk blijkt 

kwaliteitsverbeteringen in ziekenhuiszorg te stimuleren en betere keuzes te faciliteren.  

2. Barrières voor innovaties op het snijvlak van ziekenhuiszorg en zorg thuis opgeheven moeten worden. 

Denk aan de transmurale zorgbrug, de patiëntbrief en gebruik van thuismedicatie in ziekenhuizen.  

3. Er een overall onderzoek moet komen naar de effecten van alle verbeterprogramma’s.  

  

 Lees hier de uitgebreide brief met advies aan de Tweede Kamer 

 
 

Senior scouts op pad 
 
Afgelopen periode zijn de senior scouts op pad geweest om de inrichting en toegankelijkheid van 
de ziekenhuizen te beoordelen. Zij gingen goed getraind op pad en bezochten ‘undercover’ de 
ziekenhuizen.  
 
De senior scouts letten op de praktische en dienstverlenende aspecten van het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Zijn de verpleegafdelingen goed afgestemd op ouderen; zijn de 
ziekenhuizen goed bereikbaar; worden senioren gastvrij ontvangen; is de bewegwijzering duidelijk? 
 

 “De adrenaline gaat altijd wel wat omhoog als we een ziekenhuis binnen stappen”, aldus één 
van de senior scouts. 
Klik hier om te lezen over de ervaringen van vier senior scouts 

 

 
In september uitreiking keurmerk!  
 
Na de ronde van de senior scouts zijn nu de ziekenhuizen zelf aan zet. Zij worden via een vragenlijst 
gevraagd over de organisatie van de zorg voor ouderen. Op basis van de resultaten van deze 
vragenlijst én de scores door de senior scouts wordt de beoordeling gebaseerd: is het ziekenhuis 
seniorvriendelijk?  
Op 22 september 2015 ontvangen de ziekenhuizen die voldoen aan de criteria van het keurmerk 
Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Begin september maken we via www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl de 
ziekenhuizen bekend die het keurmerk ontvangen. 

file:///I:/PR/Werkmap%20Arno%202015/2015-04-15-patientvriendelijkheiduniekbo.pdf
http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2015/04/Senior-scouts-op-pad-april-2015.pdf
http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/

